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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

TESTE SELETIVO 

 

 

 

 

MANHÃ 

 
 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0 (86) 9438-4081 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 




http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05 

 

Os prejuízos do Aedes Aegypti no século 19 

Velho Conhecido 

 

Que as autoridades andam um pouco perdidas com o mosquito transmissor de dengue, todo mundo já sabe. Que 

elas tenham sido pegas de surpresa, isso é que é surpreendente. O Aedes Aegypti é um velhíssimo conhecido no Brasil: em 

meados do século 19, o veterano inseto causou enormes problemas ao empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão de 

Mauá, quase inviabilizando a construção da primeira companhia de gás do Rio de Janeiro. O episódio está descrito no livro 

Mauá, Empresário do Império, de Jorge Caldeira: “Justamente quando as obras começavam, aportou no Rio de Janeiro um navio 

vindo de Havana com doentes a bordo. Enquanto durava a quarentena (...), uma nova doença se alastrou pelo país: a febre 

amarela. Só muitos anos mais tarde se saberia que a doença era transmitida por um mosquito, o Aedes Aegypti, que se cria em 

águas paradas – e para o qual o pântano da usina era o paraíso. Não demorou muito e os operários começaram a morrer. Em 

menos de dois meses, a equipe foi devastada. Havia 11 engenheiros e técnicos ingleses nos canteiros em funções essenciais. 

Na primeira onda da doença, dez morreram de febre. Sobrou apenas o chefe. William Gilbert Ginty. Ele só se convenceu a ficar 

porque o patrão aumentou o seu salário a níveis compatíveis com o risco, pagando-se mais do que ganhavam os ministros 

brasileiros, donos dos maiores salários do país. Ao mesmo tempo, em cartas desesperadas para a Inglaterra, Irineu pedia a seus 

sócios que encontrassem substitutos para os mortos. Como a notícia da febre já havia atravessado o oceano, também esses 

homens lhe custaram muito caro”. 

 

(Exame, 03.2002) 

 
 

 

Segundo o texto: 

 

a) Depois de muito tempo, o Aedes Aegipti foi associado aos episódios descritos, ocorridos durante a construção da primeira 

companhia de gás. 

b) O Aedes Aegypti foi descoberto pelo Barão de Mauá, que realizava grandes empreendimentos no século XIX. 

c) Muitos operários da antiga companhia de gás do Rio de Janeiro permaneceram em quarentena num navio para Havana. 

d) A febre amarela se alastrou de maneira surpreendente, aniquilando todos os operários estrangeiros que trabalhavam para o 

Barão de Mauá. 

 

 

 
 

 

De acordo com o texto, o problema causado pelo mosquito nos últimos tempos é: 

a) Recorrente 

b) Temporário 

c) Insolúvel 

d) Regional 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 
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De acordo com o texto, é certo dizer que o mosquito. 

 

a) Foi um grande obstáculo à construção da companhia 

b) Ainda não foi estudado devidamente pelos cientistas 

c) Foi transportado nos navios ingleses durante o século passado 

d) Atravessou o oceano, causando mortes na Europa. 

 
 

 

No trecho -... e para o qual o pântano da usina era o paraíso. -, a palavra em destaque se refere. 

 

a) Ao local onde eram sepultados os operários ingleses 

b) Ao habitat ideal para a reprodução do mosquito 

c) Ao período de acontecimentos sombrios durante a obra 

d) Ao estágio mais avançado do empreendimento do Barão. 

 
 

 

No trecho – Que elas tenham sido pegas de surpresa, isso é que é surpreendente... – o termo em destaque expressa. 

 

a) Indecisão 

b) Incerteza 

c) Indignação 

d) Apatia 

 
 

 

Indique o fragmento que apresenta ERRO de pontuação. 

 

a) A campanha presidencial de 1960, nos Estados Unidos, é apontada pela mudança do sistema de comunicação, como 

inovadora. 

b) Até então, a conquista do voto se dava no confronto direto entre o candidato e o eleitor. 

c) A década de 40 viu o aparecimento, na política, do rádio. 

d) Dez anos antes, apenas 11% das famílias tinham televisão; em 1960, o número se elevou para 88%. 

 
 

 

Assinale a alternativa em que há Concordância Verbal. INCORRETA: 

 

a) V. Exa é generoso. 

b) Mais de um repórter comentou o jogo. 

c) Elaborou-se ótimos planos. 

d) Eu e minha família fomos ao cinema. 

 
 

 

Assinale a frase que apresenta ERRO de concordância verbal ou nominal. 

 

a) Somos nós quem mais colabora com essa companhia 

b) Creio que ainda deverá ocorrer muitas demissões. 

c) Como, num país tão pobre, podem existir tantos ricos? 

d) Haverá sempre o mal e o bem na face da terra. 

 

 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Analise as frases abaixo quanto ao emprego da crase. 

 

I. O Castelo ficava à esquerda do vale; à beira de um precipício.  

II. Os funcionários jamais obedeceriam àquelas ordens absurdas 

III. Viajaremos à Teresina. 

IV. Milhares de peregrinos se dirigem àquela cidade sagrada 

 

Analisando as frases acima quanto ao emprego da crase podemos concluir que estão corretas somente em: 

a) I, II, III e IV 

b) I e III 

c) I, II e III 

d) I, II e IV 

 
 

 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à colocação pronominal 

 

a) Então, está combinado; procuro-te assim que eu voltar de viagem. 

b) Discute-se atualmente quando os humanos povoarão outros planetas. 

c) Emprestar-lhe-ia o dinheiro, caso ele precisasse. 

d) Se espalhou rapidamente a notícia: o fantástico goleador aposentaria-se. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE 11A 40 
 

 
 
 
 

 

 

 

O teste de Mantoux e o teste de Mitsuda são utilizados, respectivamente, para o diagnóstico de: 

 

A) Hepatite e tuberculose;  

B) Tuberculose e brucelose;  

C) Hanseníase e Difteria 

D) Tuberculose e hanseníase; 

 

 

 

O isoproterenol e teofilina ambos são: 

 

A) Coticóides. 

B) Diuréticos 

C) Broncodilatadores. 

D) Antiarrítmicos. 

 

 

 

Com relação à Enfermagem Cirúrgica, analise as seguintes proposições, e depois marque a alternativa: 

 

(  ) O paciente não tem comprometimento do seu estado de consciência ao ser submetido à anestesia raquidiana. 

(  ) Após realização de cirurgias contaminadas, uma sala de cirurgia pode ser reutilizada após uma desinfecção com formol 

a 10% por no mínimo 60 minutos. 

 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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(  ) Após uma cirurgia para extirpação de um dos rins (nefrectomia), faz parte dos cuidados de enfermagem o controle da 

diurese do paciente. 

(  ) Nos pacientes que apresentam hipertricose a tricotomia apenas com lâmina de barbear. 

 

A) F, F, F, F 

B) F, F, V, V 

C) V, F, V, F 

D) V, V, V, V 

 

 

 

Durante o final da gestação, a ocitocina é secretada em quantidade moderada, e tem como função: 

 

I. Favorecer a saída do leite materno. 

II. Produzir o leite materno. 

III. Contrair o útero. 

IV. Dilatar o útero. 

 

Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 

 

A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 

B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas; 

C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas; 

D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 

 

 

 

Os trabalhadores da área da saúde são classificados como população vulnerável para a contaminação do HBV. É marcador 

de imunidade vacinal: 

 

A) HBsAg. 

B) anti-HBc. 

C) HBcAg 

D) anti-Hbs. 

 

 

 

O serviço de Vigilância Epidemiológica possui a finalidade principal de: 

A) Visitar áreas contaminadas e fazer notificações  

B) Desenvolver ações educativas nas comunidades, incentivando boa cobertura vacinal. 

C) Promover cursos de capacitação e atualização em vacinas do calendário vacinal. 

D) Desenvolver ações para evitar o surgimento e disseminação de doenças infectocontagiosas. 

 

 

 

Em relação à massagem cardíaca no recém-nascido, leia as afirmativas abaixo: 

 

I. A técnica dos dois dedos pode ser utilizada em qualquer criança, independentemente do tamanho do recém-nascido ou 

do tamanho das mãos do reanimador. 

II. Para uma eficácia, deve-se comprimir as costelas a cada movimento de  

III. Não é necessária uma superfície de apoio para o dorso do recém-nascido, durante a massagem cardíaca. 

IV. A técnica dos polegares é mais cansativa que a dos dois dedos. 

 

Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 

 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 






 

 

 
  Cargo: ENFERMEIRO                                            ~6 ~                                 INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

 

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA-PI 

 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 

B) Apenas a afirmativa II está correta; 

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 

D) Apenas a afirmativa I está correta; 

 
 

 

O manitol é uma medicação muito utilizada em várias situações como: preparo do cólon para exames e, principalmente, em 

situações emergenciais, para reduzir a pressão intracraniana, proporcionando melhores condições de sobrevida aos 

pacientes. Essa medicação é: 

 

A) Um antidepressivo. 

B) Um antiparkinsoniano 

C) Um diurético osmótico. 

D) Um anticonvulsivante. 

 
 

 

A tuberculina é utilizada para realização da prova tuberculínica e deve ser aplicada pela seguinte via de administração e no 

seguinte local. 

A) intravenosa – inserção inferior do músculo deltóide 

B) intradérmica – face anterior do antebraço esquerdo 

C) intramuscular – quadrante superior do músculo glúteo  

D) subcutânea – terço médio da face lateral da coxa 

 

 

 

São elementos da estrutura organizacional do serviço de enfermagem, EXCETO: 

 

A) Autoridade - é o direito de tomar decisões – está relacionada à hierarquia, isto é, quanto maior a hierarquia, maior é a 

autoridade e vice-versa. 

B) Responsabilidade - são as atividades e obrigações que o indivíduo tem que cumprir na sua unidade de trabalho. 

C) Formalização - organização do trabalho por meio de regras, normas, regulamentos, instruções que pretendem 

determinar o comportamento dos trabalhadores. 

D) Comunicação - é o processo de transmissão das informações entre os profissionais da empresa. 

 

 

 

 

De acordo com o Calendário de Vacinação, a segunda dose da vacina rotavírus humano deverá ser administrada com 

idade máxima  entre: 

 

a) Entre 5 meses e 15 dias ;  

b) Entre 3 meses e 7 dias; 

c) Entre 4 meses  e 10 dias; 

d) Entre 3 meses  e 10 dias. 

 

 

 

O médico Antônio Almeida prescreveu á dona Maria José 1000 ml de soro fisiológico a ser infundido em 6 horas por 

apresentar sinais de forte desidratação. O gotejamento por minuto é: 

a) 6000 gotas; 

b) 25gotas; 

c) 35gotas; 

d) 55 gotas.  

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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Para a administração correta de medicamento é de fundamental importância  o controle hídrico assim calcule quantas gotas 

por minuto deverão correr na prescrição para que seja infundida em 4 horas. SG a 200ml, Vit C 10% 5 ml, Nacl a 30% 10ml, 

Complexo B 5ml, KCL a 19,1% 5ml. 

a) 17 gotas/min 

b) 15gotas/min 

c) 18 gotas/min   

d) 22gotas/min 

 
 

 

Marque a alternativa em que a descrição/explicação corresponda adequadamente a “História da Psiquiatria”. 

 

I – O Grego HIPÓCRATES, (460 – 377 a. C.): as doenças de transtornos dos humores (sangue, bile, linfa e fleuma). As 

doenças mentais têm causa natural. Definiu os principais transtornos mentais: frente (t.m. fedril), mania (t.m. crônico, afebril) 

e a melancolia (t. m. por excesso de bile negra). A Epilepsia e o delírio são decorrentes de alterações do cérebro. (correto) 

II – Hipócrates (460 - 377 A. c.) o chamado pai da medicina, dotado de grande capacidade de observação já ligava quadros 

mentais a estados infecciosos, respiratórios, e mesmo ao parto, rejeitando a idéia de que os quadros mentais pudessem ser 

desencadeados pela intervenção dos deuses ou possessão demoníaca. 

III – A Psiquiatria Democrática (1ª Revolução Psiquiátrica: PINEL): “Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”. 

 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Tem duas alternativas  corretas. 

c) Somente uma alternativa está correta.       

d) Nenhuma alternativa correta. 

 

 

 

Com base nas afirmativas, julgue os itens a seguir, depois marque a alternativa correta: 

I - Os anticoncepcionais injetáveis combinados contêm uma associação de estrogênio e progestogênio, para uso parenteral 

(I.M.), mensal. O injetável trimestral pode ser usado por lactantes, iniciando-se seu uso seis semanas após o parto.  

II - O anticoncepcional hormonal injetável trimestral (acetato de medroxiprogesterona) é um bom método para as mulheres 

HIV positivas, associado ao uso do preservativo 

III – Pode ocorrer atraso no retorno da fertilidade. O tempo de espera para uma gravidez é em média em torno de quatro 

meses após o término do efeito (sete meses após a última aplicação). 

 

a) Todas as alternativas estão corretas.  

b) Todas as alternativas estão incorretas.  

c) Somente duas alternativas estão corretas. 

d) Somente entre as alternativas está correta. 

 

 

 

 

De acordo com a afirmativa “resulta de uma avitaminose do complexo B, notadamente da vitamina PP, chamada 

nicotinanamida ou niacina”,  assinale  a patologia correta : 

a) Queilose; 

b)Nictalopia; 

c)Escorbuto; 

d) Pelagra.  

 

 

 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de amplo aspectro clínico, incluindo desde formas inaparentes até 

quadro graves, podendo evoluir para o óbito. Sobre a prova  do laço marque a alternativa INCORRETA: 

 

a) A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos confirmados de dengue;     ( a alternativa 

incorreta é a letra a) 

b) A prova do laço é importante pois é a única manifestação hemorrágica do grau I de FHD representando a fragilidade 

capilar.; 

c) Calcular o valor médio: (PAS+PAD)/2; 

d) Contar o número de petéquias no quadro. A prova será positiva se houver 20 ou mais petéquias em adultos e 10 ou mais  

em crianças. 

. 
 

 

Ana Claudia procurou um Centro de Saúde queixando-se de uma pigmentação no olho esquerdo, mas ao examinar a 

paciente o médico constatou que suas pupilas estavam contraídas, assinale a alternativa correta sobre o termo médico 

usado para a definição acima:  

a) Isocoria; 

b) Midríase; 

c) Anisocoria; 

d) Miose.     

 

 

 

Maria Cecília estava passeando pelo parque quando um cachorro se solta do dono e a estranha partindo para o ataque. A 

garota de 20 anos sofreu mordidas na cabeça e no pescoço, a dona do cachorro foi embora sem prestar socorro a vítima, 

não tendo assim Maria Cecília quaisquer informações vacinais do cachorro agressor.De acordo com o caso relatado quais 

providências a vítima tomará? 

 

a) Lavar com água e sabão e iniciar imediatamente o tratamento com soro e cinco doses de vacinas administradas nos dias 

0,3,7,14 e 28; 

b) Lavar com água e sabão e observar o animal durante dez dias após a exposição; 

c) Lavar com água e sabão e  iniciar o tratamento com duas doses uma no dia 0 e a outra no dia 3; 

d) Lavar com água e sabão e  se a suspeita de raiva for descartada após o 10º  dia de observação, suspender o tratamento 

e encerrar o caso. 

 

 

 

Sobre a RPPM- Rotura prematura pretermo das membranas, assinale a  afirmativa INCORRETA: 

 

a) É responsável pelo aumento da mortalidade materna e perinatal; 

b) Útero pequeno para a idade gestacional;  

c) Os prognósticos são prolapso de cordão, apresentações anômalas; corioamnionite; 

d) Apresenta-se antes de 37 semanas de gestação. 

 

 
 

Identifique quais das assertivas abaixo constituem, segundo o Código de ética do Profissional de Enfermagem, 

circunstâncias atenuantes em relação às infrações que podem ser cometidas:  

 

I – ser reincidente 

II – realizar atos sob coação e/ou intimidação. 

III – realizar ato sob emprego real de força física. 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 
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IV – ter confessado espontaneamente a autoria da infração 

V – facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração. 

 

As alternativas corretas são: 

a) I, IV e V 

b) I, III e V 

c) I, II e IV 

d) II, III e IV 

 

 

 

 

Foi prescrito para uma paciente 10 UI de insulina regular. Na enfermaria existe, frascos de insulina regular de 40 UI e 

seringa de insulina de 80 UI. Quanto de insulina deve ser aspirado para ser atendida a administração prescrita? 

a) 10 UI 

b) 2,5 UI 

c) 15 UI 

d) 20 UI 

 

 
 

 

Para transformar 500 mL de soro glicosado a 5% em 15%, quantas ampolas de glicose hipertônica a 50% com 20 mL são 

necessárias? 

a) 2 ampolas 

b) 3 ampolas 

c) 3,5 ampolas 

d) 5 ampolas 

 

 

 

Em seu plantão chega Sarah, uma gestante no 3º trimestre de gravidez, referindo dor abdominal súbita. Ao exame 

ginecológico: sangramento vaginal proveniente do colo uterino de coloração vermelho escuro; ao toque: colo entreaberto 

com 2 cm de dilatação e hipertonia uterina. À ausculta dos batimentos cardiofetais, percebe-se sofrimento fetal (102 bpm).  

 

Esse quadro clínico é corresponde a: 

a) Placenta Prévia 

b) Ameaça de abortamento 

c) Descolamento Prematuro de Placenta 

d) Hipertensão Gestacional 

 

 

 

O primeiro tempo da manobra de Leopold-Zweifel, tem como objetivo específico determinar: 

 

a) O lado do dorso fetal, para neste lado auscultar os batimentos cardio-fetal 

b) O fundo do útero, para então perceber a parte fetal que se apresenta. 

c) O polo que se apresenta na pelve materna, indicando se a posição fetal e pélvica ou cefálica. 

d) A mobilidade do polo que se apresenta em relação com o estreito superior, para indicar o grau de penetração da 

apresentação. 

 

 

 

 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 
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Marque a assertiva que constitui indicação de reanimação neonatal avançada na sala de parto: 

 

a) Presença de hipóxia, frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, cianose de extremidades. 

b) Presença de apnéia, taquicardia, hipercalcemia. 

c) Presença de bradpnéia, bradicardia, hipocalcemia 

d) Presença de apnéia, frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto, cianose de extremidades. 

 

 

 

Segundo o Ministério da Saúde, um dos mecanismos de monitorização das autoclaves é o uso do teste biológico com 

Bacillus: 

a) Stearothermophylus 

b) Natto 

c) Antthracis 

d) Clostridium 

 

 

 

 

De acordo com as às diretrizes 2010 da American Heart Association (AHA) para Reanimação Cardiopulmonar (RCP) em 

adultos, a profundidade da compressão torácica em adultos é de: 

 

a) 4 a 5 centímetros 

b) aproximadamente 4 centímetros 

c) no mínimo 5 centímetros 

d) no mínimo 3 centímetros 

 

 

 

 

Indivíduo que perdeu grande quantidade de albumina sérica por má nutrição apresenta: 

 

a) Edema 

b) Desidratação 

c) Sudorese 

d) Vômitos 

 

 

 

 

Considere os itens a seguir: 

 

I. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência. 

II. Assegurar ao cliente assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência 

III. Promover a eutanásia ou cooperar em prática destinada a antecipar a morte do cliente. 

De acordo com o Código de ética dos Profissionais de enfermagem, constitui-se em direito do profissional o item: 

a) I e III, apenas 

b) I, II e III. 

c) III, apenas 

d) I, apenas 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 







